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Bouwwerken langs oppervlaktewater

16.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staat het aanleggen en het verwijderen van bouwwerken langs oppervlaktewater
centraal. Onder bouwwerken verstaan we bijvoorbeeld schuren en/of tuinhuisjes. Hieronder
verstaan we geen overhangende balkons (veranda’s). Over het water hangende balkons vallen
onder de regelgeving voor steigers en vlonders.
Het aanleggen en verwijderen van bouwwerken is niet zonder meer toegestaan. Door een
bouwwerk aan te leggen in de beschermingszone A van een watergang, kan namelijk in sommige
situaties geen onderhoud meer worden uitgevoerd aan de watergang.
Als u van plan bent een bouwwerk te plaatsen of te verwijderen langs een watergang, doorloop
dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is
toegestaan en welke regels van toepassing zijn.
Stroomschema’s
De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de
stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is,
resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:
- zorgplicht;
- zorgplicht en vergunningplicht.
Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van
toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de
betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.
Aanvullende regelgeving
Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van
toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de
volgende regelgeving van toepassing zijn:





Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in oppervlaktewater’.
Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van
handelingen daarin of daarboven’.
Hoofdstuk 15 ‘Versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak
op oppervlaktewater’
Hoofdstuk 36 ‘Bouwwerken bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog
andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief).
Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of
andere regelgeving moet voldoen.
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16.2

Aanleggen van bouwwerken langs oppervlaktewater

16.2.1

Stroomschema aanleggen van bouwwerken langs oppervlaktewater

Vraag 0:
Wordt het bouwwerk gebouwd in de
kernzone of beschermingszone A van een
watergang (zie kaart 2A), de
beschermingszone B van een beschoeiing
(zie kaart 2B) of in de beschermingszone K
van een kunstwerk (zie kaart 2C)?

nee

Zorgplicht, zie paragraaf 16.2.2

ja

Vergunningplicht, zie paragraaf
16.2.3 en zorgplicht, zie
paragraaf 16.2.2.

ja
Vraag 1:
Wordt het bouwwerk gebouwd in de
beschermingszone A van een watergang
(zie kaart 2A) en/of in de beschermingszone
B van een beschoeiing (zie kaart 2B) en/of
in de beschermingszone K van een
peilregelend kunstwerk (zie kaarten 1C en
2C)?
nee
Vraag 2:
Betreft het een bouwwerk buiten de
waterlijn (bij hoogst vastgestelde peil in het
peilbesluit) zoals aangegeven in de Legger?

nee

Vergunningplicht, zie paragraaf
16.2.3 en zorgplicht, zie
paragraaf 16.2.2.

ja
Zorgplicht, zie paragraaf 16.2.2

Toelichting bij vraag 0
Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er een bouwwerk wordt gebouwd in de
kernzone of beschermingszone A van een watergang, de beschermingszone B van een
beschoeiing of in de beschermingszone K van een kunstwerk. Hierbuiten geldt alleen de
zorgplicht.
Toelichting bij vraag 1
Indien het bouwwerk geplaatst wordt in een van de genoemde beschermingszones, dan moet per
geval worden beoordeeld of het te plaatsen bouwwerk geen belemmering vormt voor het uitvoeren
van onderhoud aan watergang, beschoeiing of peilregelend kunstwerk. Daarom geldt voor die
gevallen een vergunningplicht.
Toelichting bij vraag 2
Indien het bouwwerk binnen de waterlijn bij het hoogst vastgestelde peil in het peilbesluit (zie
figuur 16.1) komt te staan vindt er wellicht demping plaats of hangt het bouwwerk boven de
watergang. Per geval moet beoordeeld worden of dit geen negatieve invloed heeft op de
waterhuishouding. Daarom geldt voor die gevallen een vergunningplicht. Het van toepassing zijnde
peilbesluit en de Legger zijn te raadplegen op de site van het waterschap via:
www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving.
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Hoogst vastgestelde peil
volgens peilbesluit

Hoogst vastgestelde peil
volgens peilbesluit

Grens voor plaatsing
bouwwerk

Figuur 16.1 Plaatsing bouwwerken langs watergangen

16.2.2

Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen
binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is
op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig
zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:
-

-

na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee
wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de
watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater,
waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een
gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of
het plaatsen van een bouwwerk geen belemmering oplevert voor het onderhoud aan de
watergang door het waterschap.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt
voldaan.

16.2.3

Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de
zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer
worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3
van de Keur.
De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of
www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld,
waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan
de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten
van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet
ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.
Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het
document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u
nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening &
Handhaving van het waterschap.
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